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املدرب مايكل اندراسك مع الالعبني في التدريب

الزميل بالل غملوش يسلم كأس »األنباء« املوسم املاضي

أحد املشاركني يستعرض مهاراته في تصفيات العام املاضي

17 جوادًا وفرسًا تتنافس 
على كأسي »األنباء« في األحمدي

يش����هد مضمار املغفور له الشيخ عبداهلل اجلابر 
بفروسية االحمدي لسباق اخليل االجتماع الثالث الذي 
يشتمل على اربعة اشواط خصص منها الشوطان الثالث 
والرابع رئيسيني، حيث تتنافس جياد الدرجة الثانية 
بالشوط الثالث على الكأس املقدمة من »األنباء« ملسافة 
1800 متر، كما تتنافس جياد املبتدئات بالشوط الرابع 
على الكأس املقدمة أيضا من »األنباء« ملس����افة 1800 
متر.  وفيما يلي تفاصيل اجلياد املشاركة باالشواط 
االربعة: في الشوط االول جلياد الدرجة االولى ملسافة 

1800 متر قيدت 5 جياد هي:
عادل الطيب السطبل االنصاري، طويق السطبل فهد 
الدبوس، جايز السطبل الثويران، البرقاوي السطبل 
مسلط العتيبي، مستقر السطبل السيد.  وفي الشوط 
الثاني جلياد الدرجة الثالثة ملسافة 2000 متر قيدت 

6 جياد هي:
فرج خير السطبل املرحوم خالد العتيبي، شواش 
السطبل التحرير، نوايا خير السطبل طامي الهاجري، 

شلفان السطبل الدماك، خير الزين السطبل الهاجري، 
نعم الوفي السطبل الهادي.

اما في الشوط الثالث جلياد الدرجة الثانية على 
الكأس املقدمة من »االنباء« ملسافة 1800 متر فقيد فيه 
5 جياد هي:اخو انوار السطبل الهاجري، اجلوهري 
الس����طبل الفراج، مرجتني السطبل الوقيان، موعود 
الس����طبل فهد الدبوس، غال خالد الس����طبل املرحوم 

خالد العتيبي.
وفي الشوط الرابع جلياد املبتدئات على الكأس 
املقدم����ة من »االنباء« ملس����افة 1800 متر قيد فيه 12 
جوادا هي:ابو صقر السطبل الدماك، الفرايد السطبل 
الرويس، صادق العهد السطبل الهادي، عجرش السطبل 
الثويران، صياف الس����طبل العذاب، تيهور السطبل 
فهد الدبوس، علشان سعد السطبل الرويس، عروان 
السطبل مسلط العتيبي، شارد السطبل االنصاري. 
الطلح السطبل االحمر، عطا الرحمن السطبل سعدون 

العتيبي، االبرز السطبل العذاب.

يواجه اليوم حامل اللقب في مباراة الثأر بالبطولة اآلسيوية

»هوكي الجليد« فاز على تايلند »ب« وخسر من هونغ كونغ 
بانكوك ـ موفد »األنباء« ـ سمير بوسعد 

جنح املنتخب الوطني لهوكي 
اجلليد في االختبار االول باحراز 
الفوز على منتخب تايلند )ب( 
2-0، لكنه خسر املباراة الثانية 
امام هونغ كونغ1-2 في افتتاح 
البطولة االسيوية التاسعة التي 
تستضيفها تايلند من 20 اجلاري 
حت���ى االول من نوفمبر املقبل 
مبش���اركة 32 منتخبا موزعة 
على اربع مجموعات حيث يلعب 
ازرق الهوكي في املجموعة االولى 
التي تضم هونغ كونغ وتايلند 
أ وب« وسنغافورة  »منتخبني 

واالمارات.
ف���ي املباراة االولى س���جل 
ملنتخبنا محمد العجمي واحمد 
العجمي بعد ان قدم الالعبون 
مباراة جيدة من ناحية االنضباط 
في املراك���ز م���ع االحتفاظ ب� 
»الب���اك« او الق���رص املطاطي 
مما ابق���ى فرص التهديف على 
مرمى اخلصم كثيرة وس���اعد 
على حتقيق ذلك الكابنت محمد 
العجم���ي الذي جنح في ضبط 

الس���لوڤاكي مايكل اندراس���ك 
وعانى املنتخب من االيقاف الذي 
حلق بالالعب فواز عبدالرحيم 
رغم الدور الذي قدمه وجنح في 
ايقاف خطورة اكثر من هجمة 
على مرمانا، باالضافة الى الدفاع 

احملكم من فيصل عطااهلل.
وف���ي املب���اراة الثانية، لم 
يستس���لم منتخبن���ا الوطني 
لهون���غ كون���غ بس���هولة بل 
الثواني االخيرة  حاولوا حتى 
من املب���اراة حتقيق الفوز بعد 
ان بدأ املنتخب اخلصم باللعب 
وراء املرمى والتحرك بني الزونني 
االول والثاني مما تس���بب في 
القلق والتعب لالعبينا لكنهم 
ردوا الهجمة بأقوى دون نتيجة 
رغم احملاوالت التي قام بها احمد 
العجمي رغم مشاركته مصابا 
وس���جل اوال هونغ كونغ عبر 
مانغ لي بعد مترير سريعة امام 
مرمى الصراف وارتدت لتجد احد 
املهاجمني يضع الباك في املرمى 
حلجزه بعصاه أي تدخل ملنع 
الهدف لكن العبينا حافظوا على 

ايق���اع اللع���ب والتحك���م في 
التمريرات من خالل االبقاء على 
خطورة ازرق الهوكي في اخلط 
االول الذي يشغله مبساعدة من 

الالعب عبداهلل املراغي.
وكان خلبرة مشعل العجمي 
وعبداهلل الزي���دان الدور املهم 
في احلفاظ على شباك حارس 
املرمى جاسم الصراف نظيفة 
رغم احمل���اوالت القوية لطرق 

مرماه.
وأدى اخل���ط الثاني بقيادة 
سالم العجمي دورا مهما ايضا 
في اكمال م���ا بدأه اخلط االول 
واش���غال اخلص���م بالتمرير 
والضغ���ط علي���ه واالحتكاك 
املباشر مما خلق انطباعا مقلقا 
عند املنتخب التايلندي بخطورة 
هذا اخلط حيث تألق فيه ايضا 
محمد الدعيج واملوهوب صقر 

الصابري.
الثالث من  وشهد الش���وط 
املباراة هجوما محكما من العبينا 
بع���د ان جنح اخلط الثاني في 
احلفاظ عل���ى ما يريده املدرب 

التمرير  رباطة جأشهم وابقوا 
هو االس���اس رغم عدم التقيد 
بالتكتيك او اللعب بشكل افضل 
حتى جاءت تسديدة قوية من 
العجم���ي على احلارس  احمد 
اخلصم لترتد وليقتنص الكابنت 
محمد العجم���ي هدف التعادل 
قبل نهاية الشوط الثالث بدقائق 
ثم احتكم املنتخبان الى الوقت 
االضافي وهنا لم يستغل العبونا 
ايقاف العبني من هونغ كونغ 
وفوتوا فرصة االحتفاظ بالباك 
والتسجيل لكنهم فرطوا في تلك 
الفرصة وكان املنتخب اخلصم 
الس���باق الى التسجيل وانهاء 
املباراة حسب شروط اللعب في 
الهوكي من يس���جل ال ضرورة 
الوقت االضافي احملدد  الكمال 

ب� 5 دقائق.
ايقاف  وعانى منتخبنا من 
الالعبني فيصل عطااهلل مرتني 
وعب���داهلل املراغي ومش���عل 

العجمي ومحمد الشطي.
من جهته، قال املدرب اندراسك 
ان الالعب���ني كانوا جيدين في 

مراحل وفي اخرى سيئني ومنهم 
من لم يعط ما عنده ومنهم من 
كان يعاني من التعب واالرهاق 
مما افقدنا الفرصة في البقاء بال 
خسارة حتى املباراة النهائية.

العجمي: اختباران مختلفان

ب���دوره قال رئي���س الوفد 
املباراتني  ان  العجم���ي  فهي���د 
كانتا اختبارين مختلفني ولم 
يكن الالعبون في افضل مستوى 
البعض  الي���ه وارتكب  نطمح 
منهم اخطاء س���اذجة ادت الى 
اللعب لكنه اش���اد  ايقاف رمت 
بشجاعتهم، داعيا اياهم للعمل 
على التركيز اكثر واالستفادة من 
االخطاء السابقة وعدم اخلوف 
من أي خصم السيما ان املنتخب 
سيواجه في مباراته الثالثة اليوم 
منتخب تايلند االول وستكون 
مباراة صعبة الن تايلند طعم 
التشكيلة بالعبني يلعبون في 
الدوري الياباني ولم ينقطعوا 
عن التدريبات الروتينية عكس 

العبينا.

أبطال العالم يصلون للمشاركة  في مونديال اإلسكواشحّمى كرة القدم الحرة تصل إلى الكويت

»بلنتي« يستضيف عيسى الحربين

سلة الجهراء
 إلى اإلسكندرية

يحيى حميدان
تغادر البالد صباح اليوم بعثة 
الفريق االول لكرة الس����لة بنادي 
اجلهراء متجهة الى االس����كندرية 
إلقامة معسكر تدريبي ميتد حتى 12 
من الشهر املقبل استعدادا خلوض 

منافسات املوسم اجلديد.
ويترأس البعثة عضو مجلس 
ادارة النادي ومدير اللعبة حسن 
الشمري، وتضم فيصل السالمة 
اداريا ومحزم العتيق مدربا ومحمد 
عزت مساعدا، اضافة الى 12 العبا 
واحملترفني االميركيني انتوني جونز 

وجمال هولدن.
من جهة اخرى، ف����از الفريق 
االول لكرة السلة بنادي الكويت 
على انتراني����ك اللبناني 87 – 72 
الذي  التدريبي  ضمن معس����كره 
يقيمه حاليا في العاصمة اللبنانية 

بيروت.
وفي القاهرة، خس����رت س����لة 
الصليبخات م����ن فريق الطيران 
احلربي 50 – 58 في معس����كرها 
االعدادي الذي تقيمه في القاهرة.
اليوم  وسيلعب الصليبخات 
مباراته التجريبي����ة الثالثة امام 

فريق اجلامعة االميركية. 

وجه���ت إدارة برنامج »بلنت���ي« في إذاعة 
»املارينا« الدعوة للصحافيني للمش���اركة في 
احل���وار مع ضيف احللقة املعلق الرياضي في 
راديو وتلفزيون العرب عيسى احلربني وذلك 
مس���اء اليوم في مقر القناة مبجم���ع املارينا 

مول.

و»بلنتي« من البرامج املميزة ويعده وليد 
األنصاري ويقدمه املذيعان مايك وطارق اجلالهمة 
ويحظى البرنامج مبتابعة كبيرة من مستمعي 
اإلذاعة. يتلقى البرنامج اتصاالت من املستمعني 
للمشاركة بآرائهم، وسبق للبرنامج استضافة 

عدد من املعلقني مثل فارس عوض.

»ريد بل س����تريت ستايل« هي مسابقة كرة القدم احلرة الكبرى في 
العالم وهذه السنة تتطلع هذه املسابقة إلى إيجاد الالعب األفضل ليمثل 
الكويت في النهائي العاملي ل� »ريد بل ستريت ستايل« التي ستقام في 
جنوب افريقيا. إذا كان باس����تطاعتك ان تبقي الكرة ملتصقة بقدمك أو 
على رأسك وإذا كنت متلك أعصابا من حديد وأسلوبا جديدا في كرة القدم 
احلرة فإذن أنت مؤهل للدخول إلى دائرة أفضل العبي كرة قدم املهارات 
وبالتالي ميكنك املشاركة في »ريد بل ستريت ستايل« في موسمها الثاني 

في الكويت في شهر نوفمبر، حيث ستبدأ أولى اجلوالت التأهيلية.
وإذا كنت متلك مهارات عالية كالتحكم بالكرة والدقة واألسلوب اجلميل 
فقد تكون متجها إلى النهائي العاملي ل� »ريد بل س����تريت ستايل« التي 

ستقام في مدينة كايب تاون في جنوب افريقيا في أبريل عام 2010.
ف����ي عام 2008 مّثل محمد احلم����اد الكويت في النهائي العاملي األول 
الذي أقيم في مدينة س����او باولو البرازيلية لتتوي����ج بطل للعالم في 
»ريد بل س����تريت س����تايل«، وبعد يومني من املنافسات توج الفرنسي 
أرنو ش����ون غارنييه بطال للعالم بعدما أذهل جلنة التحكيم املؤلفة من 
الهولندي ادغار دايفيدز والبرازيليني بيبتو وفالكاو واألميركي كريزي 

لغز مبهارته املميزة واملتفوقة.
اآلن دورك لتخطو خطى احلماد، كل ما عليك أن تفعله هو املشاركة 
في إحدى اجلوالت التأهيلية والتي س����تقام ف����ي »الكويت مول« في 5 
نوفمبر وس����ليل اجلهراء في 12 نوفمبر واملارينا )مالعب كرة السلة( 
في 19 نوفمبر. سيتأهل أفضل 18 مشتركا إلى النهائي الذي سيقام في 4 
ديسمبر في »املارينا كريسنت« بحضور النجم الشهير بشار عبداهلل.

في هذه اجلوالت التأهيلية يجب على املشتركني إبهار احلكام بهدف 
الوصول إلى مركز ضمن أفضل 16 مشتركا للمنافسة في النهائي الذي 
س����يقام في املارينا كريسنت يوم اجلمعة 4 ديسمبر. الفوز في النهائي 
سيضمن املشاركة في النهائي العاملي في مدينة كايب تاون في جنوب 

أفريقيا إلى جانب أفضل 50 العب كرة مهارات في العالم.

 لم يتبق من الوقت سوى 72 ساعة على انطالق 
بطولة األمير الوالد املغفور له الشيخ سعد العبداهلل 
لالسكواش )بطولة العالم رجال 2009( التي سيكتمل 
عقد املشاركني فيها غدا مع وصول أفضل 50 العبا في 
العالم يأتون إلى الكويت من اجل نيل لقب البطولة 
األكبر ماليا في عالم االسكواش اذ تبلغ قيمة جوائزها 
270 ألف دوالر. وس����تتحول اللجنة املنظمة العليا 
للبطولة الى خلية نحل الستقبال العدد الكبير من 
املشاركني والضيوف في أهم حدث رياضي في 2009 
في منطقة اخلليج. وفي الوقت الذي تتس����ارع فيه 
وتيرة االستعداد داخل اللجان العاملة توقع محمود 
اجلزاف مدير البطولة ان تشهد املنافسات مفاجآت 

مثيرة على الصعيد الفني والنتائج.
وأوضح اجلزاف الذي ميتلك خبرة فنية عالية 
في مجال اللعبة كونه مارسها لعبا وتدريبا وحتكيما 
ان منافسات البطولة ستكون )قوية جدا( بني نخبة 
من أقوى افضل الالعبني احملترفني املصنفني ال� 50 

األوائل في قائمة تصنيف الالعبني العامليني.
وقال ان اجمالي قيمة جوائز البطولة البالغ اكثر 
من 270 الف دوالر س����يزيد من قوة املنافس����ة بني 
الالعبني وفضال عن ذلك سيسعى الالعبون احملترفون 
إلثبات ذاتهم ومحاولة انهاء الهيمنة املصرية على 
ألقاب بطولة العالم في السنوات األخيرة واحتاللهم 
املراكز األولى في الئحة التصنيف العاملي. وأضاف 
ان الالعبني االجنليز والفرنس����يني واالس����تراليني 
سيحاولون انهاء السيطرة املصرية وتربعهم على 
هرم اللعبة ومن هنا أتوقع ان يواجه عمالقة اللعبة 
املصريني كرمي درويش وعمرو شبانة ورامي عاشور 
مباريات صعبة ومنافسات قوية من النجوم الفرنسي 
غريغوري جوليته واالجنليزي جيمس وولستوب. 
وحول مشاركة النجم عبداهلل املزين، قال اجلزاف 
ان الالع����ب لديه فرصه قوية للف����وز اذا اراد وكان 
لديه تصميم وروح قتالية عالية بامللعب واذا كان 

استعداده للبطولة على مستوى احلدث.

الجياد التي فازت بكأس »األنباء«
المواسم الجواد االسطبل الفارس
95-94 كحلى اسطبل عبداهلل دخيل العتيبي لويستو
96-95 سهم صعب اسطبل االصايل يوسف محمد
97-96 توافيق اسطبل املرحوم خالد العتيبي جاري
98-97 حمودي وبس اسطبل حماد احلذران مبارك الرزحان
99-98 انفال اسطبل الشايجي الن برود

2000-99 مفرج اسطبل زيد ضيدان العتيبي عياد الفرماوي
2001-2000 املالكية اسطبل العرين يوسف محمد
2005-2004 رويان اسطبل عبداهلل احلذران حمود املطيري
2006-2005 مرخان اسطبل فهد الدبوس بادي
2007-2006 سويد اسطبل خالد الطيار مبارك الرزحان
2008-2007 حكيمي اسطبل السيد اليكس
2009-2008 نوايا خير ملك سعدون العتيبي ليون

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
يستقل املنتخب املصري األول لكرة القدم صباح غدا 
طائرة خاصة متوجها إلى اس����وان للدخول في معسكره 
التدريبي املغلق اجلديد ملدة خمسة أيام يختتمه مبباراة 

ودية دولية مع منتخب تنزانيا في 5 الشهر املقبل.
هذا وسيحصل الالعبون بعد مباراة تنزانيا على راحة 
ملدة يوم واحد ليعود الفريق للتجمع مرة اخرى الستئناف 
املرحلة األخيرة من استعداداته مبعسكر مغلق بأحد فنادق 
القاهرة حتى موعد مباراة حتديد املصير مع اجلزائر املقرر 
إقامتها يوم 14 الشهر املقبل بستاد القاهرة، ضمن منافسات 
اجلولة السادسة )االخيرة( بالتصفيات االفريقية املؤهلة 
ملونديال كأس العالم 2010 بجنوب افريقيا. وكان املنتخب 
املصري قد بدأ اول من ام����س تدريباته بامللعب الفرعي 
لستاد القاهرة، بعد ان مت االنتهاء من مسالة القائمة التي 

ستخوض مواجهة اجلزائر.
من جهة أخرى، يواصل الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الزمالك تدريباته على ملعب حلمي زامورا مبقر النادي 

مبيت عقبة حتت إشراف جهازه الفني بقيادة الفرنسي 
هنري ميش����يل، الذي يدرس جديا اقامة معس����كر جديد 
للفريق في إحدى املدن الس����احلية لالبتعاد بالفريق عن 
حالة التوتر املوجودة داخل جدران القلعة البيضاء بسبب 
كث����رة احلديث عن اقتراب مجلس ادارة النادي من تعني 
جهاز فني جديد خلفا لهذا اجلهاز الذي ثبت فش����له مع 

الفريق رغم توفير املجلس كل السبل له.
وفى شأن آخر رفض املكتب التنفيذي للزمالك برئاسة 
م.رؤوف جاسر نائب رئيس النادي الطلب الذي تقدم به 
حازم إمام عضو مجلس االدارة بإشرافه على فريق الكرة 
بالنادي، وقد برر باقي أعضاء املجلس رفضهم لألمر على 
اعتبار أنه غير قانوني، كما أن إشراف حازم على الكرة 
من املمكن أن يجعله يتخذ أي قرار مصيري دون الرجوع 

إلى باقي أعضاء املجلس.

إيقاف زكي مباراتين

قررت جلنة املس����ابقات باالحتاد املصري لكرة القدم 

إيق����اف العب الزمالك عمرو زك����ي مباراتني عقب انتهاء 
مباريات املرحلة الثامنة من الدوري املصري، وذلك ملا بدر 
منه خالل لقاء الفريق أمام اجلونة في املرحلة الس����ابعة 

وحصوله على البطاقة احلمراء.
كما جرى تغ����رمي إدارة الزمالك 5000 جنيه )حوالي 
915 دوالرا(، نظرا ملا بدر من جماهير النادي من س����باب 
جماع����ي ضد احلكم، وهو ما ج����رى توقيعه أيضا على 
النادي األهلي، سبب جتاوزات جماهيره في مباراة الفريق 

أمام املنصورة.
وفرضت غرامة قيمتها 1000 جنيه على مدير شؤون 
الالعب����ني باملنصورة محمد أبو ش����امة ملا بدر منه جتاه 

احلكم في املباراة نفسها.
وقررت اللجنة إيقاف ج���ورج أواه حارس مرمى 
املصري والالعب أحمد فراج ثابت العب نادي بترول 
أسيوط مباراتني لطردهما، لسلوكهما جتاه بعضهما 
البعض عقب نهاية املباراة التي جمعت بني الفريقني 

في املرحلة السابعة.

االتحاد وبوهانغ »الفراعنة« يتدرب في أسوان غدًا وشحاتة متفائل 
لنهائي أبطال آسيا

حجز االحتاد السعودي 
بطل عام���ي 2004 و2005 
مكانه في نهائي مس���ابقة 
ابطال آس���يا لكرة  دوري 
القدم بعد فوزه على مضيفه 
ناغويا غرامبوس الياباني 
2-1 في اياب الدور نصف 

النهائي.
وكان االحتاد فاز ذهابا 
ايضا بنتيجة كبيرة 2-6، 
وسيالقي بوهانغ ستيلرز 
الذي  من كوريا اجلنوبية 
تغلب على أم صالل القطري 
2 � 1 في مباراة االياب بعد 
ان كان قد فاز ذهابا بهدفني 

نظيفني.

العين الستعادة نغمة االنتصارات

الرفاع الشرقي يواجه الشباب

يرفع العني املتصدر شعار الفوز واستعادة نغمة االنتصارات 
عندما يس����تضيف الشباب العاش����ر اليوم في املرحلة اخلامسة 
من الدوري االماراتي لكرة القدم. ويلعب اليوم ايضا الظفرة مع 

الوحدة. 
وكان العني فقد اول نقطتني هذا املوسم بعد ثالثة انتصارات 
متتالية بتعادل����ه مع اجلزيرة 2-2 في املرحلة الس����ابقة، وهو 

سيسعى الى التعويض على حساب الشباب. 

يسعى الرفاع الش����رقي لالنطالق نحو املقدمة واالقتراب من 
املتصدرين الرفاع واحملرق في الدوري البحريني لكرة القدم حيث 
سيالقي الشباب في بداية اجلولة اخلامسة اليوم، فالرفاع رصيده 
7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة، فيما رصيد الشباب 4 نقاط 

من فوز وتعادل وخسارتني.


